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Dārgā draudze!
Mīlēt un būt mīlētam – tā ir katra
cilvēka visdziļākā vēlme. Ja to saskatām, tad varam būt droši, ka ejam
pa patiesas laimes ceļu.
Cilvēks ir radīts, lai mīlētu un būtu
mīlēts. Viņš ir radīts kopībai.
Draudze piesaista, kad tā dzīvo kopībā, jo Jēzus mācekļus atpazīs no
tā, ja viņi mīlēs viens otru tā, kā Jēzus viņus mīlēja.
Mīlestība piepildās vienotībā, sevis
dāvāšana un patiesībā. Lūk, kristīgās
dzīves aicinājums: mīlestības vienotība mācekļu vidū.
Euharistijā Jēzus mums dāvā savu
klātbūtni, kā žēlastību un dāvanu.
Bet savstarpējā mīlestībā Viņš gaida
mūsu atbildi un mūsu centienus,
katru dienu no jauna, ikvienā vietā,
kur esam.
Tikai ik dienas redzot šādu liecību,
mūsu draugi, tuvinieki, kaimiņi un
darba biedri mainīs savu viedokli
par kristiešiem.
Patiesībā, Dieva un tuvākā mīlestības bauslis nav pavēle, bet Dieva atklāta, cilvēkiem uzticēta dāvana.
Tā ir realitāte, ko Dievs mums atklāj
un ļauj piedzīvot.

Šo mīlestības bausli var pilnīgi īstenot tikai tas, kurš dzīvo dziļās attiecībās ar Dievu. Tas ir līdzīgi kā ar
bērnu. Viņš iemācās patiesi mīlēt
tad, kad viņam ir labas attiecības ar
māti un tēvu. Ja cilvēkā ir dziļi iesakņojusies Dieva mīlestība, tad
viņš spēj mīlēt arī tos, kuri šķietami
nav pelnījuši mīlestību. Tēvs un māte mīl savus bērnus ne tikai tad, kad
bērni to ir pelnījuši. Viņi viņus mīl
vienmēr, arī brīžos, kad nākas norādīt uz viņu kļūdām. Lai labāk iepazītu šo dievišķo likumu, esam aicināti katru dienu veltīt laiku Svēto
Rakstu lasīšanai un lūgšanai.
Tādā veidā Dieva Vārds kļūs par
gaismu mūsu dzīves ceļā un piepildīs mūsu sirdi ar patiesu prieku
Lai Kungs mums palīdz!
Sagatavoja pr. Andris Kravalis
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Draudzes informācija:
Sirsnīgi sveicam restauratorus ar altāra daļas pabeigto darbu!
Pateicamies visiem, kas iesaistījušies šajā projektā!
Sirsnīgi sveicam mūsu viesus, labdarus un atbalstītājus!

24. aprīlī plkst. 14. 00 katehēze pieaugušajiem!
Tēma: Izlīgšanas sakramenta dziedinošais spēks! Aicināti visi!
Vada Žozefs Bastēns. Tikšanās vieta: Liepas zāle (Klostera 4)!
24. aprīļa svētdienas kolekte tiks veltīta Ukrainai. Ziedojumi
tiks sūtīti Ukrainas humanitārajam atbalstam! Paldies par atbalstu,
iesaistīšanos un palīdzību!
‘Līdzas savām lūgšanām un nemitīgām domām par šiem cilvēkiem,
esmu nolēmis viņu atbalstam rīkot humānu palīdzību. Tāpēc 24.
aprīlī visās katoļu baznīcās tiks vākta īpaša kolekte. Aicinu visus ticīgos vienoties šajā iniciatīvā un to atbalstīt!’ pāvests Francisks.
28. aprīlī plkst. 18. 30 Laulāto kursa otrā nodarbība! (29158076
Dainis) Vieta: Sv. Ģimenes Māja!
1. maijā pēc sv. Mises misionāra Žozefa Bastēna lekcija:
Gatavošanās Sv. Gara atnākšanas svētkiem. Iestiprināšanas sakraments. Lekcija notiks tūlīt pēc sv. Mises baznīcā!
1. maijā pēc vakara sv. Mises plkst. 18. 00 Vīru koris Bel Chorus
un Fortius garīgās mūzikas koncerts!
Maija mēnesis—Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanas
laiks!
5. maijā Kunga Debeskāpšanas svētki! Tiek vākti ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai.
6. maijā plkst. 18. 00 (kā katru mēneša pirmo piektdienu) Tezē
lūgšanas. Pēc sv. Mises sadraudzības laiks un Nomoda nakts!
Labā Gana katehēze Magdalēnas draudzē notiek svētdien. Bērniem no 3-6 gadiem no rīta 9:00-9:55 (ar turpinājumu pēc Sv. Mises
līdz 12:30), pa dienu 13:30-15:20, vakarā 16:00-17:30, Magdalēnas
baznīcas 2.stāvā, vada Ieva (22190288) ar palīgiem. Bērniem no 69+gadiem pieejamas arī nodarbības ceturtdienās 17:30-19:30, Rīgas
katoļu ģimnāzijas telpās, O. Vācieša ielā 6. Nodarbības vada Ilze
Terēze Gulbe (29447445) Ja vēlaties pievienoties, lūdzu, iepriekš piesakieties.
Mūsu lapa: www.magdalenasdraudze.lv, magdalenasbaznica.lv
draudzes facebook lapa: www.facebook.com/Madalasdraudze
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Aicinām iepazīties ar
Dienas centra
Svētās Ģimenes Māja
nedēļas plānu!
Soc. darbiniece
Rita Karpinska tālr.
20000466
Mīļi aicinām uz aktivi-

tātēm!
26.04. plkst. 13.00-16.00 Senioru klubiņa viesis mācītājs Edgars Mažis.
27.04. plkst. 11.00 Profesores Ināras Loginas lekcija “Galvassāpes”.
27.04. plkst. 17.30 Dejas meditācija un kontemplācija. Vada m. Diāna.
Otrdienās, plkst 9.30 Angļu valodas apmācība bez priekšzināšanām.
Vada Anna Karpinska.
Ceturtdienās, plkst. 10.30 Vācu valodas apmācība bez priekšzināšanām. Vada Anna (studente no Vācijas).
Lai kristietis vienmēr atceras veidus un apstākļus, kādos Dievs ir
bijis klātesošs viņa dzīvē, jo tas stiprina ticības gājumu!
Ticība ir gājums, kuru ejot, ir nemitīgi jāatceras notikušais.
Ir jāatceras „skaistās lietas”, ko Dievs ir paveicis, ejot šo ceļu, kā arī
šķēršļi un neizdošanās, jo, Dievs iet kopā ar mums un nebaidās no mūsu ļaunajiem darbiem.
Baznīca par „piemiņu” sauc Euharistijas sakramentu, tāpat kā Bībelē
Atkārtotā likuma grāmata ir Izraeļa piemiņas grāmata.
Kristieša sirdij nāks par labu glabāt piemiņu par savu ceļu, par to, kā
Kungs mani ir vadījis līdz šejienei, kā Viņš ir ņēmis mani pie rokas.
Un atcerēties arī tās reizes, kad es sacīju Kungam „Nē! Attālinies! Negribu!” Kungs mūs respektē. Bet atcerēties, atcerēties savu dzīvi un
savu gājumu. Atsākt un darīt to bieži!
Piemiņa mūs tuvina Dievam. Tā darba piemiņa, ko Dievs ir paveicis
mūsos, šai rekreācijā, šai atdzimšanā no jauna, kas ved mūs tālāk par
seno spožumu, kurš tika dots Ādamam pirmajā radīšanā.
Es jums iesaku lūk, ko: glabājiet piemiņu!
Piemiņu par to, kāda ir bijusi mana dzīve, kāda ir bijusi mana diena
šodien, vai kāds ir bijis šis pēdējais gads?
Piemiņu! Kādas ir bijušas manas attiecības ar Kungu?
Piemiņu par skaistām, lielām lietām, ko Dievs ir darījis mūsu katra
dzīvē.
Pāvests Francisks 2016 aprīlī
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Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas Romas katoļu baznīcā
darbdienās notiek 7. 30 un 19. 00
Svētdienās un svētku dienās:
8.00 / 10.00 / 18. 00
(Svētdienās plkst. 14. 00 sv. Mise
angļu val.)

Dievam viss ir iespējams!

Gandarīšanas sakramentu
var saņemt pirms Sv. Misēm
un to norises laikā.
¤ Katra mēneša 13. datumā plkst.
12.00 (izņemot svētdien) Sv. Mise par
godu Fatimas Dievmātei.

Draudzes prāvests: pr. Andris Kravalis, tālr. 29497000, tel./fax. 67508002
e-pasta adrese: krandris@gmail.com
Prāvesta palīgs: pr. Aivars Līcis, tālr.: 29104798, e-pasts: liicis84@inbox.lv
Katra mēneša pirmajā piektdienā mūsu draudzē ir Tezē lūgšanu vakars
Sākums plkst. 18. 00, pēc sv. Mises Nomoda nakts un sv. Mise plkst. 24. 00!
 Kalpošana draudzē 
 Draudzes koris
Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.
Kora vadītāja Digna Markule t. 29145929 (draudzes ērģelniece)
 Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz
pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.
 Svētdienas skola bērniem / pieaugušajiem
Svētdienas skolas nodarbības svētdienās pēc Sv. Mises Baznīcas procesijas telpās.
Atb. Marija Kudiņa (27855608). Aicināti visi!
Draudzē darbojas Labā Gana katehēzes grupas bērniem 3-6g., vada
Ieva (22190288) un 6-9+g., vada Ilze Terēze Gulbe (29447445).
Konsultācijas pieaugušajiem pie Arisas Fominas: (26107411)
 Marijas leģions
Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās
pl. 17. 00, Svētās Ģimenes mājā, vadītāja Rita Kokarēviča.
"Kalnā"
M. Magdalēnas jauniešu ekumēniska, evanģelizējoša, sadraudzību veicinoša, izklaidējoša iniciatīva. Tikšanās ik pēc 3 nedēļām sagatavotā tematiskā vakarā. Kontakti:
e-pasts kalnaa@inbox.lv,

Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze.
Rīgā, Klostera ielā 2, LV-1050,
reģ. nr. 90000099163, konts: LV77HABA000140J051886.

Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas
24.11.2006.lēmums Nr. 260). Draudzes informatīvā lapa tiek sagatavota ik nedēļu.
E-pasts: avize@magdalenasdraudze.lv

